
 
Notulen MR Vergadering 
 

 

 

Algemeen 

 

Datum  25 maart 2021 

Tijd  18:30 – 20:30 

Locatie  Thuis via zoom 

 

Deelnemers    

 

EAN  Edwin van Anraad (Voorzitter, OG)  TKO Thijs Kok (PG) 

MRI Marjan Rinsma (OG)   ADO Anne Doornenbal (PG) 

MPE Michael Peters (OG)   MRO Manon Rolink (PG) => afwezig ivm ziekte 

 

MSP Martijn Sprangers (Directie) 

              

Agenda 

 

1. Opening vergadering, vaststelling agenda, algemene mededelingen  

Om 18:30 uur opent EAN de vergadering. Agenda wordt vastgesteld.  

 

Algemene mededeling: EAN heeft deelgenomen aan digitale GMR / MR bijgeenkomst, georganiseerd door GMR. 

Doel is te komen tot meer samenwerking tssn GMR en MR’ren onderling. Als voorbeeld gaf de GMR de wijziging 

van de regelgeving over medezeggenschap. Namens onze MR is de KSU-sjabloon voor de schoolgids als wens 

om te bespreken in toekomstige bijeenkomsten ingebracht.  

 

Ingekomen stuk: er is een e-mail van ouders die op zoek zijn naar een school voor hun peuter gekomen, met het 

verzoek om van een van de ouderleden van de MR meer informatie over de school te krijgen. MRI heeft deze 

ouders intussen uitgebreid geïnformeerd. 

 

2. Taakverdeling: notulist/secretaris      

Op dit moment werken we met een roulerende notulist. Deze vergadering zal worden genotuleerd door MPE. 

 

3. Verslag vorige bijeenkomst       

De notulen van de vergadering op 28 januari 2021 zijn vooraf aan de vergadering door de MR-leden beoordeeld. 

Op de thans liggende versie zijn geen opmerkingen. De notulen worden hiermee vastgesteld. 

 

4. Actiepunten 

De volgende agendapunten zijn besproken: 

 

Ideeën voor activiteiten ter vervanging van kamp/schoolreisje – MPE meldt dat erover is nagedacht, maar 

dat er nog niet een concreet idee is gekomen in verband met de onduidelijkheid met betrekking tot de COVID-19 

maatregelen welke momenteel nog gelden. Voor dit jaar is er al besloten om kampactiviteiten van april te 
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verplaatsen naar mei. ADO en MPE pakken samen het initiatief op om naar 

gelang de vorderingen van de COVID-19 maatregelen te komen tot een aantal 

voorstellen voor de volgende vergaderingen. Idee is ook om een inventarisatie ronde te doen bij de klassen om 

te onderzoeken of daar nog ideeën uit komen. 

 

Ventilatie klassen – MSP meldt dat in de meivakantie er wordt gewerkt aan de ventilatie op de bovenverdieping 

op het Schoolplein. Er wordt een mechanische ventilatie geïnstalleerd in de klassen waar thans nog geen enkele 

ventilatie is, afgezien van open ramen, met alle nadelen van weersinvloeden. 

 

 

 

Besteding Cultuursubsidie – er is nog steeds een cultuursubsidie beschikbaar voor de school welke niet is 

besteed. TKO heeft de vraag uitgezet binnen het personeelsteam, maar heeft hier nog geen concrete ideeën uit 

vernomen. Volgende week zal TKO opvolging geven naar het uitstaande verzoek. MRI geeft aan dat we dit ook 

kunnen bespreken tijdens agendapunt 6. 

 

Ouderbetrokkenheid – tijdens de vorige vergadering is geopperd om nogmaals een enquête uit te sturen ter 

evaluatie van de tweede periode van de lockdown. Dit is echter nog niet gerealiseerd. Met de komst van de 

nieuwe schooldirecteur (MSP) is er inmiddels een oudertevredenheidsenquête uitgestuurd en de vraag is in 

hoeverre een extra enquête nog relevant is. TKO geeft aan dat het nog steeds goed is om na te gaan hoe 

betrokken ouders nog zijn met school door de beperkingen van de huidige maatregelen. MSP geeft aan dat hij dit 

ook uit te resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek kan halen. Indien er nog onduidelijkheden zijn, zullen 

we aan het einde van het schooljaar eventueel nog een nieuwe enquête inplannen om dit verder uit te zoeken. 

 

Verder wordt naar aanleiding van de ouderbetrokkenheid een aandachtspunt ingebracht dat sommige ouders 

moeite hebben met de overgang van de onderbouw naar de bovenbouw. Als voorbeeld wordt de lesmethode van 

Topografie aangehaald waarbij sommige ouders niet op de hoogte waren van de geplande Topo toets en wat er 

precies van de kinderen wordt verwacht. ADO zal dit punt bespreken met het Tussenbouw team om dit in de 

toekomst te verbeteren (actiepunt 6). 

 

5. Onderwijs op maat 

In schooljaar 2015-2016 is het ‘onderwijs op maat’ besproken tijdens de MR. De ‘onderwijsmap’ met het 

vastgesteld beleid is toen ingezien en men heeft toen geconcludeerd dat er een goed beleid stond. 

 

Het beleid is dus goed, maar tijdens de schoolsluiting i.v.m. corona is gebleken dat een goede uitvoering van het 

beleid niet is geborgd. MSP geeft aan enkele signalen van ouders te hebben gehad. Hij zal dit onderwerp 

opnemen in de oudertevredenheidsenquete en borging van goed onderwijs op maat opnemen als belangrijk punt 

in het schoolplan.  

 

6. Creatieve lessen/beeldende vorming/cultuuronderwijs 

MRI heeft voorwerk gedaan naar beeldende vorming en in bredere zin, cultuuronderwijs. In het aangeleverde 

stuk staat een sterke onderbouwing met een aanbeveling om de school aan te moedigen meer te doen met 

beeldende vorming. Er zijn duidelijke signalen dat school op het gebied van cultuur voldoende investeert in 

muziek activiteiten en creatieve lessen. Echter moet ook worden erkend dat er weinig activiteiten zijn op het 

gebied van beeldende vormgeving.  
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In het aangeleverde stuk worden een aantal concrete ideeën aangeleverd die 

TKO en MSP verder gaan onderzoeken. In de praktijk blijft het lastig om dit direct toe te passen, TKO geeft aan 

dat voor implementatie van nieuwe lessen of lesvormen rekening gehouden moet worden met een termijn van 

drie jaar voordat het volledig loopt zoals het hoort. MSP geeft aan hier aandacht aan te zullen besteden bij het 

opstellen van het schoolplan. 

 

7. Digitale bereikbaarheid 

Afgelopen jaren zijn er wat aanpassingen geweest omtrent de digitale bereikbaarheid van de MR. Email 

adressen moesten worden aangepast en dat kwam de bereikbaarheid niet ten goede. Inmiddels heeft de ICT 

verantwoordelijke van de KSU toegezegd een Office-account aan te maken voor ieder MR-lid in de  

 

oudergeleding en dit account te koppelen aan een gezamenlijke mailbox voor de MR. Aangezien dit via de 

infrastructuur via Office 365 verloopt, kan ook toegang worden gegeven aan Teams en SharePoint. Aangezien 

Teams niet altijd optimaal werkt, heeft de MR de voorkeur de vergaderingen voorlopig via Zoom te organiseren. 

Documentatie welke nu in een gezamenlijke Dropbox account staat opgeslagen kunnen wel worden overgezet 

naar SharePoint. 

 

8. Zittingsduur verlengen en verkiezingen 

De samenstelling van de MR is constant in verandering. Echter op basis van de huidige rotatie loopt de MR het 

risico dat er te veel veranderingen in een keer tegelijk plaatsvinden. MRI haar termijn loopt af per april en de 

termijn van EAN en MPE verloopt in augustus 2021. Dat betekent dat de gehele oudergeleding binnen 4 

maanden moet worden vervangen. Tevens hebben TKO en ADO aangegeven te willen aftreden door het 

verstrijken van het termijn of positie in het MT (een samenloop die formeel niet wenselijk is). Voorstel is om te 

zorgen voor een geleidelijke transitie en daarvoor wordt er een stemming opgebracht om de termijn van de 

huidige leden te verlengen met maximaal 1 jaar. 

 

Besluit: Bij wijze van stemming is goedgekeurd dat de zittingsduur van MR-leden tijdelijk, uiterlijk tot 1 augustus 

2022, wordt verlengd van drie naar vier jaar.. 5 voor, 0 tegen, 1 niet aanwezig. 

 

MRO zal samen met ADO de communicatie opstarten ter vervanging van de PG ter vervanging van ADO en TKO 

(actiepunt 7). EAN geeft aan bereid te zijn het komende jaar MR-lid te blijven, om het voorzitterschap 

halverwege het komende schooljaar over te kunnen dragen aan een nieuw lid. MPE en MRI stemmen samen af 

wie als eerste af zal treden en zijn positie ter beschikking stelt voor een verkiezing tegen het einde van het 

schooljaar (actiepunt 8). Het vrijkomen van plekken in de OG van de MR zullen worden beschouwd als 

“tussentijdse vacature” zoals in art. 14 van ons reglement, zodat de nummer 2 en 3 van de verkiezingen eind dit 

schooljaar, de vacature kan invullen zonder dat hiervoor nieuwe verkiezingen nodig zijn. EAN zal een 

verkiezingsplan opzetten (actiepunt 9). 

 

9. W.V.T.T.K. en sluiting vergadering      

• TKO: Uitdeelbeleid verjaardagen 

Vanuit de onderbouw is er een idee gekomen om langzaam aan de traktatie voor jarige leerlingen weer toe te 

laten. TKO vraagt de mening van de OG. Besluit van het MT/PG was om hier voorlopig nog niet aan toe te geven 

ivm de oplopende besmettingen en ecologische redenen (veel plastic). Standpunt is dat het vooral belangrijk is 

om jarige leerlingen echt jarig te laten voelen en dat staat voorop. Daar sluit de OG zich bij aan. 
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• MSP: Formatie en vakantie indeling voor volgend schooljaar 

MSP geeft aan de komende weken meer duidelijkheid te willen geven over de 

formatie en het vakantierooster voor komend schooljaar. Hier kan (voor de volgende vergadering op 20 mei 

aanstaande) eventueel wat meer informatie over volgen, dit geldt ook voor de resultaten van het 

oudertevredenheidsonderzoek. MSP vraagt of het mogelijk is deze informatie voor de nieuwe vergaderdatum te 

bespreken, dat is geen probleem. MSP zou graag vóór de komende vergadering instemming krijgen met het 

vakantierooster. Alle aanwezigen zijn akkoord met tussentijdse behandeling van het instemmingsverzoek per e-

mail. 

• MSP: Opzet Schoolgids 

MSP geeft aan dat hij van plan is om de opzet van de schoolgids te verbeteren, dit tot enthousiasme van de hele 

MR. Dit stond al jaren op de ‘to-do’ van de schooldirectie en de wensenlijst van de MR. 

• MRI: Verder oppakken Cultuur Subsidiegelden 

MRI merkt op dat we niet meer over de subsidiegelden hebben gesproken. Dit pakt zij verder op met TKO 

(actiepunt 10). 

 

Om 20.30 wordt de vergadering gesloten. De volgende vergadering zal op 20 mei 2021 zijn. 

 

 

Actiepunten 

  
 

# Onderwerp Status Eigenaar Initiatie Deadline 

1 Ventilatie Closed MSP 28jan21 2021 

2 Atelier/Creatieve lessen Closed MRI 28jan21 2021 

3 Schoolgids/Montistory Active MRI/TKO 26sep20 20mei21 

4 Ouderbetrokkenheid onderzoek Hold MPE 26sep20 2021 

5 Alternatief schoolreisje/kamp Active MPE/ADO 28jan21 20mei21 

6 Doorgeven verbeterpunten Introductie Tussenbouw New ADO 25mar21 20mei21 

7 Opstellen communicatie werving PG New MRO 25mar21 20mei21 

8 Afstemmen MR transitie New MRI/MPE 25mar21 20mei21 

9 Opstellen verkiezingsplan New EAN 25mar21 20mei21 

10 Cultuursubsidie Active MRI/TKO 28jan21 20mei21 

 


